
IETS OVERHET COCONVAN

SAGRA BOISDUVALLII DEJ,

SOOR

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN.

Onlangs ontving ik van mijnen hooggeschatten vriend Prof.

Cl. Mulder onder eenige andere voorvv'erpen van natuurlijke

historie , uit Java afkomstig een hard eivormig cocon , 't geen

aan de eene zijde gescheurd "vvas , zoodat men door de ope-

ning duidelijk kon waarnemen dat het hulsel een' blinkend

groenen dcoden kever bevatte. Ik teekende eerst het cocon

in natuurlijke grootte af , opende het toen en bevond dat de

ingesloten kever een volkomen goed ontwikkelde Sagra Bois-

duvallii was. Daar ik mij niet herinneren kon omtrent de

metamorphose en levenswijs der insecten van dit geslacht er-

gens iets aangeteekend te hebben gevonden en ook Chapuis en

Candèze in hun bekend werk over de larven der Coleoptera
,

noch de laatste in het Supplement daarop , van Sagra-larven of

poppen eenige melding maken , besloot ik deze ontdekking

door middel van dit Tijdschrift tot algemeene bekendheid te

brengen en toen ik dit voornemen aan mijnen vriend mede-

deelde , zond hij mij nog een ander voorwerp ter completering

van mijn opstel.

Dit laatstbedoelde voorwerp , dat het eerste onderwerp moet

zijn van mijne beschrijving , is een wortelstuk van een Javaan-
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sehen boom , misschien een Rhizophora. Dil sink , 15 Ned.

duim lang , is aan beide einden smal , in het midden sterk

uitgezet , wijd opengebarsten en hol. In deze holle ruimte
,

O duim lang met een diameter van 5 duim , bevinden zich ze-

ven harde cocons en duidelijk ziet men dat er zich nog twee

in hebben bevonden. De cocons zijn in de lengte aan eene

zijde vast met de houtvezels van den A\ortel verbonden , aan

twee andere zijden tegen elkander gedrukt en vastgehecht , en

aan de vierde (binnenzijde der ruimte) los.

Dit en nog een dnder dergelijk wortelstuk, benevens een of

meer losse cocons was den hoogleeraar uit Java toegezonden

door den Heer S. Binnendijk; hortulanus op Buitenzorg.

Ik opende nu een der vastzittende cocons en vond daarin

een nog Iraaijer exemplaar van Sagra Boisduvallii dan het

vorige.

De cocons zijn iets meer dan 3 duim lang , langwerpig

ovaal , van buiten vuil bruin , ruw en met kleine knobbeltjes

en houtvezels bezet , van binnen donkerder van kleur en glad.

Kennelijk waren zij uit zeer fijn geknaagde houlvezels zamen-

gesteld , onderling verbonden door eenig klevend vocht , terwijl

de glans van de binnenzijde wel aan eenige lijmachtige vloei-

stof moet worden toegeschreven. Prof. Mulder meldde mij dat

bij het stuk hout , dat hij behield , de twee bovenste cocons

grootendeels in het gave hout dringen en dat alleen hunne on-

dereinden in de groote holte zigtbaar zijn , terwijl boven een

ander cocon , dat in de lengte werd opengesneden een prop

van geknaagd hout aangetrolTen werd. —Binnen het cocon

vond ik de kevers in de houding , die waarschijnlijk der nijinf

eigen was , namelijk met het borststuk ccnigermate naar bene-

den gebogen , den kop op de borst gevouwen, de sprieten langs

den mond afdalende en tusschen de pooten uitgestrekt , de poo-

ten zei ven toegeslagen , 7.00 dat de tarsen elkander schier aan- '

raken Beide de voorwerpen , die ik uit de cocons te voor-

schijn haalde , waren geheel ontwikkeld , dat is zij hadden

ook het laatste huidje , het involucrnm der nymf afgeschoven.
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Tot mijne verwondering mögt het mij niet gelukken dit huidje

in de cocons weder terug te vinden. Was dit vliesje zoo dun

geweest, dat het na het afleggen daarvan door den kever, ineen-

gerold en zamengepakt aan mijn oog ontsnapte —of had de ke-

ver het huidje opgegeten , even als sommige rupsen dit doen

bij de vervelling?

Wel vond ik in de cocons de larvenhuid aan het achtereinde

ineengekronkeld en vastgeplakt ; dit laatste zal wel aan den

invloed der arak toeteschrijven zijn , waarin de w^ortelstok en

cocons waren overgezonden. Ik heb deze ineengeplakte lar-

venhuidjes opgeweekt en getracht mij , door het uiteentrekken en

rekken daarvan , rekenschap te geven van de gedaante der

larve , maar het is mij niet mogen gelukken daaromtrent iets

meer te weten te komen , dan dat deze larve een bolrond hard

hoofd en zes met harde huid bedekte en van enkelvoudige

klaauwtjes voorziene voorpooten heeft gehad. Misschien zal la-

ter de Heer Binnendijk wel de goedheid willen hebben ook

eens oningesponnen larven naar Nederland over te zenden.

Op Plaat 5 ziet men bij fig. 6 het ongeopende , bij fig. 7

het geopende cocon , bij fig. 8 en 9 den kever , zoo als hij

in het cocon aangetroffen werd.


